
ІСУС ГОДУЄ 5 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 

Матвія 14:13-23; Марка 6:30-46; Луки 9:10-17; Івана 6:1-15 

 

Під час Свого служіння на землі Ісус вчинив багато чудес!  Кожне з них було 

незаперечним свідченням того, що Він дійсно є Сином Божим!  Спаситель був добре 

знаний у кожному краї.  Слава про Нього  ширилася серед людей і зростала з кожним 

днем. Всі говорили про Його проповіді і небачені досі чудеса. Біля Нього постійно 

збирався  натовп людей. Інколи Ісус був настільки зайнятий, що не мав часу попоїсти. 

Апостоли намагалися прислужитися Йому, як могли. Вони були раді виконати будь-



який Його наказ. Якось Він послав їх уздоровлювати хворих і проповідувати  Його 

Добру Звістку про прощення гріхів, життя і спасіння. Коли вони повернулися, то 

принесли сумну новину про те, що цар Ірод стяв голову Іванові Христителю, якого 

перед тим кинув до в’язниці. Дізнавшись про це, Ісус дуже засмутився і попросив 

учнів відплисти човном якомога далі від берега, щоб побути на самоті. Однак люди, 

що зібралися на березі озера, аби почути Ісусове навчання, не хотіли розходитися. “І, 

як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над ними, і їхніх слабих 

уздоровив. А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце 

пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, хай по селах розійдуться, і куплять 

поживи собі” (Мт.14:14-15).  Кинувши погляд на людей, які розсілися на пагорбах, 

Ісус сказав учням, щоб вони їх нагодували. Один із учнів, на ім’я Пилип відповів 

Йому: “Не маємо чим нагодувати їх, бо тут тільки п'ять хлібів й дві рибини”. Ісус 

добре знав стан справ, але хотів випробувати віру Своїх учнів в Нього. Він намагався 

засвідчити їм, що їхня віра ще доволі слабка,  що вони досі тримаються багатьох 

земних речей, а не покладаються на Нього. За наказом Ісуса, учні сказали людям, 

яких було тут п’ять тисяч, розсістися групами на траві. Тоді Ісус промовив: 

“Принесіть Мені сюди ті п’ять хлібів і дві рибини. “І, звелівши натовпу посідати на 

траві, Він узяв п'ять хлібів і дві рибини, споглянув на небо, поблагословив і поламав 

ті хліби, і дав учням, а учні дали народові” (Мт.14:19). І, о диво, – їжі вистачило на 

всіх людей. Всі наїлися, і навіть ще залишилося –  дванадцять ковшів хліба та риба, 

котрі Ісус наказав не марнувати, а зібрати і взяти з собою. Він міг зробити це чудо, бо 

був всемогутнім Сином Божим, Господом. “І зараз звелів Ісус учням до човна сідати, і 

переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж 

народ, Він на гору пішов помолитися на самоті; і як вечір настав, був там Сам” 

(Мт.14:22-23). Багатьом людям, які бачили Ісусові чуда, дуже хотілося мати такого 

чудового і могутнього Царя, котрий би давав їм досхочу їжі, а країна була б у 

достатку і розквіті. Однак Ісус прагнув іншого. Метою Його приходу в цей світ було 

не стати царем котроїсь окремої країни, а натомість спасти всіх людей від їхніх гріхів,  

засвідчити, що Він є їхнім Викупителем, привести їх до Царства Божого. Тому ми, 

відповідно до Святого Писання звемо Його Спасителем – своїм і всього людства. 

Яким чудовим є наш Спаситель! Він чинить численні дива! Ми можемо завжди в 

усьому покладатися на Нього!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Про що свідчили чудеса, які робив Ісус? 

2. Чому за Ісусом скрізь ходив великий натовп людей? 

3. Що Ісус сказав учням, побачивши тисячі голодних на пагорбах? 

4. Чому учні не могли нагодувати їх? 

5. Що зробив Ісус, взявши до рук п’ять хлібів і дві рибини? 

6. Які думки плекали люди, нагодовані Ісусом? 

7. Чи мав Ісус на меті стати лише їхнім царем? 

8. Для чого Він прийшов на землю та Ким був і є для всіх людей? 

9. Що означають ймення – Ісус та Христос? 


